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Изменение  2 
Петер Лундгрен, Даниела Аюто, Джил Симор, Роза Д'Амато, Джулия Мои  
от името на групата EFDD 
 
Предложение за резолюция B8-0325/2014 
Михаел Крамер  
от името на комисията по транспорт и туризъм 
Загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач 

Предложение за резолюция 
Съображение Й 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че в списъка не 
беше включен пълен списък на тежките 
нарушения на Регламент (ЕО) 
№ 1072/2009, тъй като точка 10 от 
приложение 1 към предложения от 
Комисията регламент не включва 
незаконния каботаж, който, предвид 
отрицателното си въздействие върху 
водачите, несъмнено следва да се счита 
за тежко нарушение; 

Й. като има предвид, че в списъка не 
беше включен пълен списък на тежките 
нарушения на Регламент (ЕО) 
№ 1072/2009, тъй като точка 10 от 
приложение 1 към предложения от 
Комисията регламент не включва 
незаконния каботаж, който, предвид 
отрицателното си въздействие върху 
водачите, несъмнено следва да се счита 
за изключително тежко нарушение; 

Or. en 



 

AM\1043939BG.doc  PE539.048v01-00 

BG Единство в многообразието BG 
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Изменение  3 
Петер Лундгрен, Даниела Аюто, Джил Симор, Роза Д'Амато, Джулия Мои  
от името на групата EFDD 
 
Предложение за резолюция B8-0325/2014 
Михаел Крамер  
от името на комисията по транспорт и туризъм 
Загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач 

Предложение за резолюция 
Съображение К 
 

Предложение за резолюция Изменение 

K. като има предвид, че и другите 
правила, свързани с незаконния 
каботаж, например във връзка с 
извършването на каботажни превози по 
начин, който не е в съответствие с 
националните изисквания в областта на 
социалното законодателство, 
приложимо за договорите, следва да 
бъдат включени в списъка с тежки 
нарушения с оглед на вероятността те да 
предизвикат опасност от смърт или 
тежки наранявания; 

K. като има предвид, че и другите 
правила, свързани с незаконния 
каботаж, например във връзка с 
извършването на каботажни превози по 
начин, който не е в съответствие с 
националните изисквания в областта на 
социалното законодателство, 
приложимо за договорите, следва да 
бъдат включени в списъка като водещи 

до тежки нарушения с оглед на 
вероятността те да предизвикат 
опасност от смърт или тежки 
наранявания, така че да бъдат 

предотвратявани нарушения на 

пазара, произтичащи от нелоялна 

конкуренция; 

Or. en 
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Изменение  4 
Петер Лундгрен, Даниела Аюто, Джил Симор, Роза Д'Амато, Джулия Мои  
от името на групата EFDD 
 
Предложение за резолюция B8-0325/2014 
Михаел Крамер  
от името на комисията по транспорт и туризъм 
Загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач 

Предложение за резолюция 
Съображение К a (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ka. като има предвид, че 

съществуващият регулаторен режим 

не може да предотвратява социалния 

дъмпинг; като има предвид, че 

допълнителните правила относно 

достъпа до пазара на международни 

автомобилни превози на товари и на 

автомобилни превози на пътници 

трябва да бъдат включени в списъка 

като пораждащи тежки нарушения, 

за да се предотвратява това явление; 

Or. en 
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Изменение  5 
Петер Лундгрен, Даниела Аюто, Джил Симор, Роза Д'Амато, Джулия Мои  
от името на групата EFDD 
 
Предложение за резолюция B8-0325/2014 
Михаел Крамер  
от името на комисията по транспорт и туризъм 
Загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач 

Предложение за резолюция 
Съображение Л 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че в списъка с 
категории, видове и степени на тежките 
нарушения, който беше добавен, се 
използват съвсем общи изрази като „в 
съответствие“ или „валиден“, което 
допълнително усложнява тълкуването 
от страна на компетентните органи на 
видовете и степените на тежките 
нарушения; 

Л. като има предвид, че в списъка с 
категории, видове и степени на тежките 
нарушения, който беше добавен, се 
използват съвсем общи изрази като „в 
съответствие“ или „валиден“, като 

например за свидетелства за 

управление на МПС, което 
допълнително усложнява тълкуването 
от страна на компетентните органи на 
видовете и степените на тежките 
нарушения; 

Or. en 
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Изменение  6 
Петер Лундгрен, Даниела Аюто, Джил Симор, Роза Д'Амато, Джулия Мои  
от името на групата EFDD 
 
Предложение за резолюция B8-0325/2014 
Михаел Крамер  
от името на комисията по транспорт и туризъм 
Загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач 

Предложение за резолюция 
Съображение М a (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ma. като има предвид, че нивото на 

тежест на нарушенията, свързани с 

превоза на животни, не е 

задоволително, като например 

дейностите по товарене и 

разтоварване и извършването на 

превоз без валидни документи или 

сертификати, и че следва да бъде 

определено по-високо равнище на 

тежест на нарушенията; 

Or. en 

 
 


